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 المرحلة الثالثة

 التدريس محاضرة في مادة طرائق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :طرائق التدريسمن أساليب 

 أوال: طريقة االلقاء والمحاضرة

موضوع معين بأسلوب شفهي يالئم وهي التي يتولى فيها المعلم عرض 

مستويات المتعلمين من أجل تحقيق أهداف الدرس، وقد يكتفي المعلم في 

 عرض الموضوع بالكلمة المنطوقة، وقد يستعين ببعض الوسائل التعليمية.

:شروط الطريقة الجيدة لإللقاء  

 .اإلعداد المسبق

 .التدرج في العرض

لبطء فيسير وفقا لمستويات التوازن في العرض )من حيث السرعة وا -

 . الطالب(

 .إثارة التساؤالت

 .استخدام الوسائل التعليمية

 .حرية المناقشة

 .التقويم والمتابعة



  

 ايجابيات طريقة اإللقاء

 .إثراء الرصيد اللغوي لدى الطالب -

 .تتيح للمتعلم استقبال المعلومات بسهولة دون بذل مجهود كبير لتحصيلها -

الكبيرة من الطالبتصلح لألعداد  - . 

 .غير مكلفة من الناحية االقتصادية -

 

 سلبيات طريقة اإللقاء

 . قلة تفاعل المتعلم وسلبيته -

 . المحاضرة قد تشعر الطالب بالملل وخاصة الصغار منهم -

 . المحاضرة قد تؤدي إلى عدم مراعاة الفروق الفردية -

المعرفيالتركيز الكبير في المحاضــرة على الجانب  -  . 

 ضعف العمل الجماعي. -

 

 ثانيا: طريقة المناقشة

وهي التي تسمح للمعلم بالمشاركة مع تالميذه في فهم موضوع أو فكرة أو 

مشكلة ما وتحليلها وتفسيرها وتقويمها وبيان مواطن االختالف واالتفاق 

 .حولها

  

 



 خطوات طريقة المناقشة

 . ترتيب حجرة الدراسة بحيث يتمكن الجميع من مشاهدة من يتحدث

 .أن يتابع المعلم سير المناقشة حتى ال تخرج عن أهدافها

 .أن يشجع المعلم المحجمين عن النقاش

 أن يتيح المعلم وقتا مناسبا لتقويم الموضوع.

 

 ايجابيات طريقة المناقشة

 . التفاعل االيجابي بين المعلم والمتعلم وبين الطالب أنفسهم -

 .تساعد المعلم في التعرف على قدرات الطالب وميولهم واستعداداتهم -

تساعد المعلم على تنمية وسائل االتصال اللغوي لدى الطلبة والتعاون  -

 . فيما بينهم

 .تنمي لدى المتعلم القدرة على تقبل اآلراء -

  

 سلبيات طريقة المناقشة

 .اهتمام بعض المعلمين بشكل المناقشة دون مضمونها -

 .تركيز بعض المعلمين على المميزين من الطالب دون غيرهم -

بعض المعلمين قد يتخلى عن دوره في المتابعة مما قد يؤدي إلى  -

 .التشــويش من قبل بعض الطالب

 الطالب.أنها تنجح بشكل كبـير مع األعداد القليلة من  -



 طريقة حل المشكالت

ويقصد بها النشاط أو اإلجراءات التي يقوم بها المتعلم عند مواجهته لموقف 

  .مشكل للتغلب على الصعوبات التي تحول دون توصله إلى الحل

 خطوات طريقة حل المشكالت

 . اإلحساس بالمشكلة

 .  تحديد المشكلة

 . جمع البيانات

 .  وضع الفرضيات

 . التحقق من صحة الفروض

 الوصول إلى حٍل للمشكلة .. 

 

 

 


